Programa: DISSABTES DE CERÀMICA AL MUSEU DEL TAULELL

Títol activitat: L'ESTIU

Destinataris: Taller familiar
Dates: 10 de juny
Horari: d'11:00 a 14:00 h
Número màxim de participants: 40 per torn, comptant adults i xiquets.
Preu: 3 € per persona. Gratuït per a menors de 4 anys, discapacitats i empadronats a Onda.

Objectiu de la sessió:

· Gaudir d'un matí diferent en família
· Propiciar la percepció del Museu com a element identitari i propi de la ciutat
· Sensibilitzar els participants en el coneixement de diferents aspectes relacionats amb la “cultura del taulell”
· Experimentar amb un material expressiu poc habitual com és la ceràmica
· Aproximar els participants a diferents tècniques d'elaboració i decoració ceràmica
· Fomentar el treball de col·laboració entre diferents membres d'una mateixa família
· Fomentar la capacitat creativa dels participants
· Estimular la imaginació i la capacitat d'observació dels participants
· Aproximar els participants a les col·leccions permanents del museu a través de diferents imatges i escenes
que apareixen representades als taulells sobre l'estiu.

· Descripció de l'activitat:

Als taulells de l'exposició permanent del Museu del Taulell “Manolo Safont” trobem escenes que ens
recorden que s'arrima l'estiu i que ens evoquen escenes estiuenques que tots podem reconèixer. Trobara
aquestes escenes ens ha de servir d'inspiració per a les nostres pròpies creacions ceràmiques. L'estiu és
festa, vacances, calor, aigua, divertiment, aire lliure, sol, vida mar, muntanya, excursions, bon temps, aire
fresc... Que podem trobar al Museu que ens transporte a aquesta estació de l'any?

Al llarg de tota l'activitat, els adults tindran un paper actiu i participatiu actuant com a mediadors amb els
seus fills i filles.

Procediments:

· Recorregut per les exposicions actuals del Museu. Observar la diversitat decorativa dels taulells per tal de
trobar escenes o elements que ens recorden l'època estival.

· Taller: Experimentació i improvisació de textures i manipulació de fang amb la creació de peces i pintat de
taulells amb la temàtica l'estiu com a fil connector. A partir de les idees recavades durant la visita de
l'exposició es decidirà i treballarà en equip per realitzar el seu propi disseny atenent a qüestions matèriques
(textures, ratllats, buits, corbes, plans,...), qüestions formals (formes geomètriques) i qüestions compositives
(verticalitat-horitzontalitat).

Matrícula:

La reserva es farà telefònicament al Museu del Taulell fins arribar al límit de places a partir del dimecres 31
de maig i fins al dia d'abans de la seva celebració i fins arribar al límit de 40 places, llavors s'obrirà llista
d'espera. S'haurà d'aportar els noms de tots els membres de la família participants, un DNI d'un dels adults
acompanyants, un telèfon de contacte i un correu electrònic. Els participants que per algun motiu no puguen
acudir després d'haver fet la reserva hauran de comunicar amb temps el número de baixes per poder
convocar les sol·licituds que s'han quedat en llista d'espera.

Les taxes per poder realitzar l'activitat s'han establert en 3 EUR per participant siga adult o xiquet, sent
GRATUIT PER A MENORS DE 4 ANYS, PERSONES AMB DISCAPACITAT I EMPADRONATS A ONDA.

El Museu es reserva el dret a canviar la programació de l'activitat en funció dels imprevistos d'organització i
les necessitats programàtiques que puguen sorgir.

